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Lastbilsgebyropkræv
ningen i Tyskland

Hvem driver det innovative
lastbilsgebyrsystem i Tyskland?

Tre velrenommerede virksomheder står som anpartshavere bag Toll Collect GmbH: Daimler Financial Services,
Deutsche Telekom og Cofiroute.
Toll Collect opkræver gebyrerne nøjagtigt – 24 timer om
dagen, 365 dage om året, afregner dem med transportfirmaerne og fører omgående indtægterne ind i det tyske
forbundsbudget.

LASTBILSGEBYRET
I TYSKLAND

Placeringen i Europas centrum har gjort Tyskland til omdrejningspunktet for den internationale lastbilstrafik. Den
stadigt stigende godstransport belaster de tyske veje meget og kræver betydelige investeringer til vedligeholdelse
og udvidelser.

Flere informationer om lastbilsgebyret kan du få hos
vores Customer Service.

For at kunne kunne fordele de opstående omkostninger
i henhold til dem, der forårsager dem, har den tyske
regering indført et strækningsbaseret lastbilgebyr. Dette
gælder fra den 1. oktober 2015 lige diskrimineringsfrit for
alle inden- og udenlandske lastbiler fra 7,5 ton.

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Tyskland

Toll Collect har udviklet et motorvejsgebyrsystem, hvor
gebyrerne - i modsætning til anvendelsen af vignetter
- opkræves på basis af den tilbagelagte strækning og lastbilens miljøklasse. På denne måde betaler man kun for de
faktisk kørte kilometer – rimeligt og retfærdigt.

Telefon
Mandag til fredag kl. 7–19

Toll Collect har skabt et system, hvor trafikstrømmen på
motorvejen ikke hæmmes under gebyropkrævningen.
Den innovative teknologi kræver hverken hastighedsbegrænsninger, at lastbilerne standser, eller at der anlægges
særlige vognbaner.

Kontakt os her:

i Tyskland: 			
fra udlandet: 		

0800 222 26 28*
008000 222 26 28*

Fax:				

+49 180 1 222 628 **

www.toll-collect.de
info@toll-collect.de

* gratis, mobilpriser kan afvige
**	i Tyskland: Fastnetpris 3,9 cent/min;
mobilpriser maksimalt 42 cent/min
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Inden for rammerne af et public-private partnership
projekt har Toll Collect for Forbundsrepublikken Tyskland
oprettet det første system i verden med en satellitunderstøttet gebyropkrævning. Siden gebyrsystemets start i
2005 har Toll Collect været Forbundsregeringen en pålidelig partner, og også i fremtiden vil Toll Collect hurtigt og
sikkert opfylde de politiske krav.

Hvorfor opkræves lastbilsgebyret?

INNOVATIVT, RETFÆRDIGT
OG PÅLIDELIGT

På vegne af

www.toll-collect.de

Teknikken

Bookingmulighederne

Afregning af gebyret

Godt at vide…

Hvordan fungerer systemet?

Hvilke bookingmuligheder findes der?

Hvor store er gebyrerne og hvordan
betales lastbilsgebyret?

Hvad skal man gøre for at OBU’en
opkræver gebyret rigtigt?

Toll Collect garanterer en succesfuld drift af lastbilgebyrsystemet i Tyskland.

For at garantere at alle lastbilchauffører kan benytte det
gebyrpålagte strækningsnet i henhold til deres individuelle krav, giver Toll Collect udover den automatiske gebyropkrævning med en OBU også mulighed for en manuel
booking på internettet og ved de mange gebyrterminaler.

Selve innovationen ved systemet baserer på den første
kombination i verden af navigationsteknik GPS (Global
Positioning System) og mobilradiokommunikation GSM
(Global System For Mobile Communications), som danner
basis for den automatiske booking.

Forudsætningen for en booking pr. OBU og på internettet
er en registrering hos Toll Collect. Gebyrbetalingen ved
en gebyrterminal kan også benyttes af ikke registrerede
brugere.
Den automatiske booking med en OBU er den mest komfortable måde at betale lastbilsgebyrer. Den giver fuld
fleksibilitet uden mellemstop og yderligere planlægning
på forhånd. Det sparer værdifuld tid og dermed penge.

Hjertet i det automatiske bookingsystem er et køretøjsaggregat - den såkaldte On-Board Unit (OBU), der monteres
i lastbilens kabine. I OBU’en lagres de vigtigste data til
gebyropkrævningen: Det gebyrpålagte strækningsnet, den
gældende gebyrsats pr. kilometer samt lastbilens miljøklasse og akselantal.

En vigtig forudsætning for at garantere en rigtig gebyropkrævning og at undgå fejl i OBU’erne er, at køretøjsaggregatet (OBU’en) håndteres korrekt. Principielt gælder det:
Kun certificerede servicepartnere må udføre monteringer
og afmonteringer af OBU’er og periferiudstyr som eksempelvis antenner eller DSRC-moduler (DSRC = Dedicated
Short Range Communication = kommunikation over korte
afstande med infrarødt lys eller mikrobølger) samt vedligeholdelsesarbejder.

Den manuelle booking er især fordelagtig for lastbilchauffører og transportvirksomheder, der kun sjældent benytter
de tyske motorveje og gebyrpålagte hovedveje. De kan så
booke deres planlagte rute ved en gebyrterminal eller via
internettet.

	Yderligere informationer finder du i vores brochure
„Bookingmulighederne“ eller på internettet på
www.toll-collect.de.

Gebyrets størrelse retter sig efter den strækning, som
køretøjet har tilbagelagt på gebyrpligtige veje, eller køretøjskombinationen og en gebyrsats pr. kilometer, der indeholder
infrastrukturudgifterne og udgifterne til den forårsagede
luftforurening. Gebyrdelsatsen til infrastruktur retter sig efter
antallet af aksler på lastbilen. Gebyrdelsatsen af udgifterne til
den forårsagede luftforurening retter sig efter miljøklassen.
Den lovgivende instans fastlægger gebyrdelsatsernes størrelse og tildelingen af miljøklassen.
Der findes forskellige måder at betale lastbilsgebyret. For
registrerede brugere er alle betalingsmåder mulige. Du kan
betale via afregning pr. tilgodehavendekonto, direct debit
med forudbetalt service, kreditkort, logpay-betaling eller
tankkort.

OBU’en modtager satellitsignalerne via GPS og registrerer
ved hjælp af det digitaliserede vejkort, om lastbilen befinder sig på en gebyrpålagt strækning. OBU’en beregner
så gebyrets størrelse og sender dataene sikkert kodet pr.
mobiltelefoni til Toll Collects computercentral.

Alle brugere, registrerede eller ej, kan derudover betale med
kontanter eller med deres tank- eller kreditkort ved alle gebyrterminaler. Hvilke tank- og kreditkort der accepteres, kan
på ethvert tidspunkt ses på internettet på www.toll-collect.de
eller der kan forespørges herom hos Customer Servicen.

Enhver fornyelse af driftsdataene i køretøjsaggregaterne – f.eks. gebyrparametre eller nye gebyrpligtige
strækninger – installeres uden indskrænkning af
kørslen via mobilnettet på de indbyggede aggregater i
køretøjet.

For registrerede brugere afregnes gebyret en gang om
måneden, når disse har modtaget gebyropstillingen. Ikke
registrerede brugere får ved bookingen på gebyrterminalen
en bookingkvittering som dokumentation for betalingen af
gebyret.

Ved en fejl i OBU’en kan det anbefales at opsøge den nærmeste Toll Collect-servicepartner. Servicepartnernettets
værksteder findes på hjemmesiden www.toll-collect.de.
Hvis den automatiske gebyropkrævning undtagelsesvist
ikke er mulig, så har man mulighed for at benytte de
manuelle bookingmåder.

	Yderligere informationer om den korrekte håndtering
af køretøjsaggregatet (OBU’en) finder du i vores
brochure „Altid i forbindelse“ eller på internettet på
www.toll-collect.de.

